Felhasználási feltételek
Az Inter Turbo Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a http://www.interturbo.hu/ domain név alatt
elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz
kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Tisztelt Látogatónk!
Ön a weboldal használatával elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket.
Amennyiben a felhasználási feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne látogassa az Inter
Turbo Kft. által üzemeltetett honlapot, és egyéb általa közzétett webes tartalmakat.
Az Inter Turbo Kft., mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
tájékoztatóban foglalt felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa. Az egyes
változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Kérjük a hatályos
tartalmat minden látogatáskor szíveskedjen ellenőrizni.

Személyes adatok védelme
Az Adatkezelő adatai
A cég elnevezése:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Cégjegyzékszám/bíróság:
Adószám:

Inter Turbo Közúti Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
1144 Budapest, Zsálya u. 53. VI. em. 163.
+36-30-928-1882
info.interturbo@gmail.com
01-09-879370
11430236-2-42

Adatkezelő bármely a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően kezel.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Adatkezelő részére, azzal egyetemben
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Inter Turbo Kft. azokat Ön által megadott egy vagy több konkrét
cél érdekében – az ügy szempontjából feltétlenül szükséges ideig – kezelhesse.
A Társaság a személyes adatokat az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (a panasz, észrevétel
elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés statisztikai
feldolgozásáig stb.), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi, vagyonvédelmi és más
előírások szerinti határidőig kezeli.
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Az Inter Turbo Kft. minden – a személyes adatok védelme érdekében – indokolt lépést megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok vonatkozásában a jogosulatlan hozzáférést,
változtatást, sérülést, törlést, megsemmisülést, illetéktelen továbbítást, nyilvánosságra hozatalt.
A személyes adatokhoz való hozzáférés csak a Társaság azon munkatársait illeti meg és olyan
mértékben, amennyire az a munkájuk ellátásához szükséges. A Társaság az általa igénybe vett
harmadik cég munkatársainak csak abban az esetben adhat át személyes adatot, ha az szerződéses
kötelezettséget vállal azok bizalmas kezelésére.
Személyes adat harmadik személy részére csak az Ön engedélyével továbbítható.

Állásra jelentkezés
Amennyiben a weboldalon közzétett álláshirdetésre az e célból megadott e-mailcímen lehet
jelentkezik, az Adatkezelő kizárólag az alábbi célokra használja az Ön által megadott személyes
adatokat a megpályázott állással kapcsolatos
➢ Kapcsolattartás, állásinterjú egyeztetése,
➢ Kiválasztási procedúra lebonyolítása
➢ Munkaviszony létesítésével kapcsolatos feladatok elvégzése.

Munkavállalók személyes adatainak kezelése
Az adatkezelés jogalapja, hogy az Inter Turbo Kft.-re, mint munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek,
mint pl. a foglalkoztatás bejelentése, adóhatóságnak, társadalombiztosításnak, illetve jogszabályok által
előírt egyéb adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges.
Az adatfeldolgozást végző és az adatok biztonságáért felelős személyek a Társaság munkaügyi feladatokat
ellátó alkalmazottai.

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaság 2012. évi I. tv.-ben előírtak
szerint jár el, amely rendelkezik a munkáltató által nyilvántartható adatok köréről, meghatározza,
hogy:
➢ A munkáltató csak olyan nyilatkozat megtételére vagy adat közlése kérheti a munkavállalót,
amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése szempontjából lényeges.
➢ Továbbá előírja, hogy a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében
szükséges.
➢ A törvény felhatalmazást ad a munkaidővel és a szabadságolással kapcsolatos adatok
kezelésére is.
➢ A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez az érintett munkavállaló saját magára vonatkozóan
köteles adatot szolgáltatni. A nyilvántartás adatkörében beállt változásról az érintett köteles
azonnali hatállyal, írásban bejelentést tenni.
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➢ Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a munkavállaló megfelel
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli –hozzájárulása
szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.

A Társaság munkavállalóinak személyes adatait az alábbiakkal összefüggésben
kezelheti:
➢ a munkaviszony létesítése, fennállása, megszüntetése
➢ a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása
➢ A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából.
Törvényi előírás határozza meg, hogy a munkaszerződésben fel kell tüntetni azokat a természetes
személyazonosító adatokat, melyek a munkavállaló egyértelmű azonosításához szükségesek. Továbbá
törvényi előírás alapján a Társaság, munkáltatói minőségében köteles bizonyos adatokat kezelni (TAJ
szám, adóazonosító jel) bevallásainak és befizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez.
Olyan adat szolgáltatását, a Társaság nem teheti kötelezővé, melynek kezelésére nincs törvényi előírás.
Kezelt adatok köre: munkavállalók személyes adatai
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Munkavállalóneve;
Munkavállaló születési neve;
Születési helye;
Születési ideje;
Anyja születési neve;
Lakóhely;
Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
Adóazonosító jele;
Társadalombiztosítási azonosítójele (TAJ szám);
Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);
Személyi igazolványszáma;
Lakcímet igazoló hatósági igazolványszáma;
Folyószámlaszáma;
Végzettséget igazoló okmánymásolati példánya;
Fénykép.

adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény Mt. 10 §. (1) és (3) bekezdés.
adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok általmeghatározott tárolási határidő. A
Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem
haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény) Munkavállalók
adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes
tájékoztatása az adatkezelésről. Tájékoztató aláírásra kerül a munkavállalók által.
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Munkavállalók különleges személyes adatai
➢ Valamennyi dolgozó munkabérére és egyéb járandóságára vonatkozó információ különleges
személyes adat, ezért megismertetése az érintetten kívüli személlyel tilos.
➢ A járandóságokat tartalmazó dokumentumot, tájékoztatót, listát stb. csak zárt rendszerben,
illetéktelen megismerést kizáró munkafolyamatban, a szükséges védelmi szabályzatok által
biztosítva állíthatja elő.
Ha a munkavállaló járandóságát készpénzben veszi át (pénztári kifizetés esetén), olyan körülményeket
kell biztosítani a kifizetéshez, mely garantálja az adatok védelmét.
➢ munkabér kifizetésekor a pénztárnál egyszerre csak egy személy tartózkodhat,
➢ ki kell jelölni egy megfelelő távolságú biztonsági zónát, ahol a többiek várakozás közben
tartózkodhatnak;
➢ gondoskodni kell róla, hogy a munkavállaló se a mások számára kifizetett pénzösszeget, se
mások fizetési listáját, átvételi elismervényét stb. ne láthassa.

A munkavállaló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és azok érvényesítése
A munkavállaló kérelmezheti a Társaságnál, mint adatkezelőnél
➢ a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
➢ személyes adatainak helyesbítését, valamint
➢ személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A munkavállalók adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása
➢ A munkaszerződés kötelező mellékletét képezi a tájékoztató személyes adatok kezeléséről,
melyben a Társaság tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről, továbbá a
Társaság által használatos adatgyűjtésre alkalmas eszközökről.
➢ Szintén a munkaszerződés mellékletét képezi a hozzájáruló nyilatkozat személyes adat
kezeléséhez, melyben a munkavállalók hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, továbbá
nyilatkoznak arról, hogy megismerték jelen Szabályzat tartalmát és a Társaságnál alkalmazott
adatvédelmi előírásokat és hozzájárulásukat adják személyes adataik kezeléséhez.
➢ A belső adatvédelmi felelősnek gondoskodnia kell a munkavállalók megfelelő adatvédelmi
képzéséről és továbbképzéséről, a Szabályzat rendelkezéseinek megismeréséről.
➢ A munkavállalók belépési-, valamint betekintési- és hozzáférési jogosultságait munkakörükhöz
igazítottan kell megállapítani. A közvetlen vezetők (csoportvezetők) felelősségi körébe tartozik
a jogosultságok naprakészségének biztosítása, a jogosultságok beállításának, módosításának,
visszavonásának kezdeményezése.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a Társaság által a http://www.interturbo.hu/
weboldalán közzétett AZ INTER TURBO KFT ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA tartalmazza.
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1. Bevezető
„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez”
Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2)
A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az Inter Turbo Közúti Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (1144 Budapest, Zsálya u. 53. VI. em. 163. ; cégjegyzékszám:
01-09-879370; adószám: 11430236-2-42; elektronikus levelezési cím: info.interturbo@gmail.com) (a
továbbiakban: Társaság) tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs
önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá, meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése
során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, annak érdekében, hogy megakadályozza a
Társaság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználását, továbbá
„Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.”
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 7.§ (2)
Fentiek alapján az Inter Turbo Kft., jelen adatvédelmi és adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatot
(a továbbiakban: Szabályzat) hozza, melynek hatályba lépése az aláírás napja.
Az Inter Turbo Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
Szabályzatban rögzített, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Jelen Szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet
(adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályainak.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzatot bármikor megváltoztathassa, azzal a
kitétellel, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
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2. Általános rendelkezések
2.1. A Szabályzat célja
•
•
•
•

•

•

a Szabályzat célja, az Társaság által – adatkezelői minőségben - kezelt személyes adatok
védelmi rendszerének kiépítésre és működtetése,
meghatározza az Inter Turbo Kft.-nél vezetett – személyes adatokat tartalmazó – manuális
vagy számítógépes nyilvántartások kezelésének rendjét,
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését,
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítás,
nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülést és sérülést,
valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást,
az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai
megoldással biztosítsa, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők,
mindezek alapján szabályozza az Inter Turbo Kft. szervezeti egységeinél történő
adatkezelés rendjét.

2.2. A Szabályzat hatálya
•

•

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál – annak központi egységénél, illetve
minden egyéb szervezeti egységénél – folytatott valamennyi, személyes, különleges és
közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük,
felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. A
Szabályzatot számítógéppel, valamint a manuális úton végzett adatkezelésre,
adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.
A szabályzat személyi hatálya: Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. § (3)
bekezdésében foglaltak szerinti Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság valamennyi
szervezeti egységére, és munkatársára.

2.3. A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős
A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős személy: a Társaság belső adatvédelmi felelőse.
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3. Fogalmak meghatározása
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Adat: az információnak (tényekről, tárgyakról, jelenségekről, fogalmakról stb. hozzáférhető
formában megadott ismereteknek) olyan formában való ábrázolása adathordozón, amely
alkalmas közlésre, értelmezésre v. feldolgozásra emberek vagy automatikus eszközök számára.
Adathordozótól függően megjelenhet szöveg, számsor, táblázat, vázlat, grafikon, kép,
elektronikusan érzékelhető jel, stb. formátumban.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása, megsemmisítése és
tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere (a
védelem tárgya az adat). Az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és
ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra
csökkentik.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adathordozó: a papír és azok a számítógépes alkatrészek, eszközök, amelyekre a munkához
szükséges adatokat menteni, tárolni lehet, illetve hordozható változataikkal gép-gép között
adatot lehet cserélni. Adathordozónak minősül a papíralapú dokumentum, bármely
elektronikus adattároló egység, továbbá az elsődleges adathordozókat tartalmazó doboz,
konténer, médiakonténer, zsák is.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése,
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé már
nem lehetséges.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
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tétele.
Adatvédelem: a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogi szabályozás, ami az adatok
valamilyen szintű előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett
személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségére vonatkozik.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Belső adatvédelmi felelős: A Társaság szervezetén belül, közvetlenül az ügyvezető felügyelete
alá tartozó - jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel
rendelkező – természetes személy, akinek legfőbb feladata az Infotv. valamint a Szabályzat
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartása és megtartatása.
Betekintési és hozzáférési jogosultság: az a jogosultság, amelynek birtokában az adatkezelő
illetve az érintett személy számára elérhetővé, megismerhetővé válnak a feldolgozott illetve
kezelt személyes adatok.
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy. Érintettnek minősülnek a Társaság
munkavállalói, természetes személy üzleti partnerei, továbbá mindazon magánszemélyek is,
akiknek személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő kezeli.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az annak helyébe
lépő általános jogutód.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely
a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő
vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
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Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
Közvetlen vezető: aki a Társaság által biztosított számítógépet, e-mail címet használó dolgozó
munkáját irányítja.
különleges adat:
o a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
o az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
Magánterület: a közforgalom elől elzárt terület.
Munkáltatói jogkört gyakorló vezető: aki a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések
keretei között a Társaság által alkalmazott munkatársat irányít.
„Nem nyilvános” kezelési jelölés: a személyes adatot tartalmazó dokumentum jelölése; az így
jelölt dokumentum az érintett életében csak akkor hozható nyilvánosságra, ha azt törvény
elrendeli, vagy ahhoz az érintett hozzájárul.
Nyilvános magánterület: a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos, illetve a
felhasználó által megnyitott és kijelölt része, illetve azon magánterület, amelyet azonos
feltételekkel bárki használhat.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történ hozzáférhetővé tétele.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy
vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. A Társaság szolgáltatásait egyedi
szolgáltatási szerződés és keretszerződés keretében igénybe vevő jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
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Jelen fejezetben külön nem szabályozott fogalmak értelmezésére az egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági
és iratkezelési tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Adatkezeléssel járó tevékenységek területei
A Szabályzatban meg kell nevezni azokat a munkaterületeket, amelyeken személyes adatokat
kezelnek, valamint azt a célt is, amely az adatkezelést szükségessé teszi. Ilyen terület pl. az üzleti
partnerek adatainak a kezelése, amelynek során nemcsak cégadatok, hanem szükségképpen
természetes személyek adatai is az Adatkezelőhöz kerülnek.
Szintén adatkezeléssel együtt járó tevékenység az alkalmazottak munkajogi viszonyaival összefüggő
feladatok végzése, amelynek során szinte kizárólag személyes adatok kerülnek az Adatkezelőhöz.
A cég tevékenységi körétől függően további területek is olyannak minősülhetnek, amellyel
személyes adatok kezelése jár együtt.

5. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha
➢ az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez,
➢ az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges,
➢ az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
➢ az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges,
➢ az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
➢ az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6. A Társaság adatvédelmi alapelvei
6.1. Az adatkezelés szabályai
6.1.1. Általános elvek
•

A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított
alapjoga, amely garantálja az érintettek információs önrendelkezési jogát. Az információs
önrendelkezési jog az érintett beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás
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alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a
Társaság az alábbiak szabályok szerint jár el személyes adatkezelői minőségében:
•

•
•

•

•

•
•

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell,
lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén
naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.
Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok
biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel,
megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Különleges adat a csak jogszabály által meghatározott esetekben, vagy ha az adatkezeléshez az
érintett írásban hozzájárul, illetve törvényi felhatalmazással kezelhető.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követen is kezelheti.

•

Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok
biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel,
megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.

•

Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie ennek a megfelelésnek az igazolására.

6.1.2. Az adatkezelés különös szabályai
Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely
➢ a Társaság, mint adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns,
➢ foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy
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➢ más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú
jognyilatkozatából következik.
Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási
adatok, rendelési adatok. Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli,
amelyeket munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szempontból relevánsak.
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására
alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad. Az Adatkezelő
nem kezel az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.
Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely
profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.
Az Adatkezelő által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan,
hogy azokat üzleti céllal megadott, nyilvános adatnak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám),
személyes adatként kell kezelni.
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát.
Az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén Adatkezelő az érintett adatait törli.

6.2. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
A Társaság a személyes adatokat az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (a panasz,
észrevétel elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés
statisztikai feldolgozásáig stb.), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi,
vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeli.
•

•

•

•
•

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
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•

•
•

•

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak
kell, lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és
szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni
vagy törölni kell.
A Társaság által adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adat más
célú (különösen magáncélú) felhasználása jogellenes.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet - egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adat
kezelésével kapcsolatos minden tényről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A személyes adatokat a Társaság az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig az adathoz
kapcsolódó adóügyi, munkaügyi, vagyonvédelmi és egyéb előírások szerinti határidőig
kezeli.

6.3. Az adatok minősége
•
•
•
•
•

Gondoskodni kell róla, hogy az adatfelvétel és kezelés tisztességes és törvényes legyen.
A személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges
– időszerűnek kell lenniük.
A személyes adatok tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a
tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A nyilvántartásnak képesnek kell lennie minden betekintés, beavatkozás, módosítás
dokumentálására és így az utólagos visszakeresésre.
Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás,
hiányos, vagy időszerűtlen, akkor köteles azt kijavítani és erről mindazokat tájékoztatni,
akiknek az érintett adatot továbbította.

6.4. Adatfeldolgozás

•

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit a Társaság, mint adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre
vonatkozó utasítások jogszerűségéért a Társaság felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi
körén belül, illetőleg a Társaság által meghatározott keretek között felelős a személyes
adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra
hozataláért. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
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•
•

•
•

•

Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes
adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási
rendszerhez jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer
üzemeltetőjének és egyidejűleg az Adatkezelőnek jelezni.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.

6.5. Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez
•

Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is
tartalmazó nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízatásuknál,
fogva a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen (felhasználók). A nyilvántartási rendszerhez
való hozzáférést a cégvezető engedélyezi és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát,
illetve terjedelmét. A felhasználóknak adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.

6.6. Adatfeldolgozók

•

•
•

•

Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes
adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási
rendszerhez jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer
üzemeltetőjének és egyidejűleg az Adatkezelőnek jelezni.
Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén
belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra
hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
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személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
6.7. Adattovábbítás, adatállományok összekapcsolása
Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett
hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a
címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.
A Kft-n belüli - a Társasággal munkaviszonyban álló személyek adatai - a számítógépes hálózatban a
különböző modulok között összekapcsolhatók. A számítógépes hálózaton a partnertörzsből kapcsolt
adatként jöttek létre a számlázási modul adatai, amelyek a természetes személyek esetében szintén
tartalmaznak személyes adatokat is.
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha:
•
•
•

az érintett hozzájárul,
a törvény megengedi,
az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme.

Fentieket kell alkalmazni ugyanazon adatkezelő, valamint az állami és az önkormányzati szervek által
kezelt adatok összekapcsolására is.
6.8. Adattovábbítás külföldre
Személyes adat az országból külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz:
•
•
•
•

az érintett hozzájárult,
vagy törvény azt lehetővé teszi,
vagy arról nemzetközi szerződés rendelkezik feltéve, hogy a harmadik ország joga - az
Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése
során.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar
Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

6.9. Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért
•

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól
függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok
betartásááért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind
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az Adatkezelőnek kötelesek megtéríteni.
•

Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi
körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A
bejelentésre a cégvezető a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.

•

Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat
vétkesen megszegi, a cégvezető az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül
kivizsgálja, és további 8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy
polgári jogi jogviszony alapján lehetséges következményeket érvényesíti.

6.10. Adatbiztonság, bizalmasság
• Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles az adatkezelési
műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az adatkezelésre vonatkozó szabályok
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
• A Társaság köteles gondoskodni az általa adatkezelői, illetve adatfeldolgozói minőségben
kezelt személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi jogszabályok és jelen Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek.
• A Társaság által kezelt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókkal kapcsolatosan
végrehajtott minden tevékenységet dokumentálni kell annak érdekében, hogy a személyes
adatok útja és azok fellelhetőségének helye pontosan megállapítható legyen.
• A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket
kell megtenni az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai
eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai
eszköz útján történik. A szerver számítógépek és a munkaállomások között a személyes adatok
kizárólag védetten továbbíthatók.
• A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kell az
adatvesztést elkerülni.
• Gondoskodni kell a megfelelő hálózati védelemről, amely megakadályozza, hogy a hálózaton
keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.
• Jelszóvédelem: minden felhasználónak egyedi felhasználói névvel és jelszóval kell
rendelkeznie. A jelszavakat időnként (3 havonta) kötelező jelleggel meg kell változtatni. Tilos
a jelszó munkatársak közötti átadása.
• Vírusmentesítés: a személyes adatokat kezelő számítógépeken gondoskodni kell a
vírusmentesítésről.
• Számítástechnikai eszközök telepítését csak a Társaság ügyvezetője által megbízott személy
végezheti.
• Külső személy - pl. javítás fejlesztés céljából - a hardver eszközhöz, csak úgy férhet hozzá,
hogy a kezelt adatok megismerése elkerülhető legyen. Az eszközök javítását, karbantartását
csak állandó felügyelet mellett végezheti.
• A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kell az
adatvesztést elkerülni.
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• A társaságnál dolgozók személyes adatait tartalmazó adatbázist létrehozni a belső adatvédelmi
felelős előzetes egyetértésével a munkahelyi biztonságért felelős vezető engedélyével lehet,
ugyanez vonatkozik az ügyfelek adatait kezelő rendszerekre is.
• Az ilyen adatbázist az üzleti titok védelmére előírt szabályokkal azonos kategóriájú fokozott
védelemben kell részesíteni. A rendszerekben a felhasználói jogosultságok korlátozásával
biztosítani kell, hogy az egyes ügyintézők kizárólag a munkájukhoz feltétlenül szükséges
adatokat ismerhessék csak meg.
• A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell végezni. A
mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra
történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót az erre a célra kialakított
páncéldobozban kell tárolni tűzbiztos helyen és módon.
• Azokban az irodákban, ahol a személyes adat számítógépes képernyőn kerül megjelenítésre a
monitorokat úgy kell elhelyezni, hogy a többszemélyes irodákban dolgozók illetéktelenül ne
ismerhessék meg a személyes adatokat.
• A személyes adatok kezelésében közreműködő munkavállalók kötelesek a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerni és
maradéktalanul betartani. Az adatvédelmi szabályok megsérti – a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően – fegyelmi, szabálysértési, polgári jogi, illetve büntetőjogi
felelősséggel tartoznak.
• Mivel a Társaság személyes adatokat kezel, annak tartalmát esetlegesen megismerő
valamennyi munkatársa köteles megőrizni a tudomására jutott adatokat, ennek érdekében
köteles megtenni a szükséges védelmi intézkedéseket és maradéktalanul betartani jelen
Szabályzat előírásait.
• Személyes adat másolása az elektronikus adathordozók közül kizárólag CD-re és DVD-re
megengedett, ezeket el kell látni megkülönböztető kezelési jelzéssel és iktatószámmal, és
tárolásuk kizárólag biztonsági zárral ellátott iratszekrényben történhet.
• A rontott és munkapéldányok megsemmisítésükig ugyanezen módon tárolhatók.
• A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell
foganatosítani:
Tűz- és vagyonvédelem: az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz,
tűzvédelmi és vagyonvédelmi riasztó berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
Hozzáférés-védelem: a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá. A személyzeti, valamint a bér- és munkaügyi iratokat
lemezszekrénybe, az alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig különálló,
zárható helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni.
Archiválás: a Szabályzat különös részében említett adatkezelések iratainak archiválását
évente egyszer el kell végezni.
Humán kockázat: a humán kockázat ellen oktatással és jogi eszközökkel kell
védekezni.
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7. A Társaság adatvédelmi intézményrendszere
7.1. A társaságnál folyó adatkezelések irányításában és ellenőrzésében közreműködők:
➢ A Társaság ügyvezetői
➢ A Társaság belső adatvédelmi felelőse.
Az adatvédelmi előírások alkalmazása során az adatkezelő/adatfeldolgozó szerv vezetőjének a
Társaság ügyvezetője minősül.
A Társaság ügyvezetője határozatlan időre belső adatvédelmi felelőst nevez ki.
7.2. A belső adatvédelmi felelős feladatai:
➢ Ellátja a Társaság szervezeti egységei adatvédelmi tevékenységének irányítását;
➢ Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
valamint az érintettek jogainak biztosításában;
➢ Ellenőrzi az 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és
az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a
megtartását;
➢ Az adatkezelő rendszerekben és számítógépes alkalmazásokban ellenőrzi az adatbiztonsági
követelmények megvalósulását.
➢ kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
➢ a Társaság ügyvezetője által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján lefolytatja a belső
adatvédelmi ellenőrzési eljárást;
➢ elkészíti, évente felülvizsgálja és szükséges gyakorisággal aktualizálja a Társaság Adatvédelmi
Szabályzatát és gondoskodik annak internetes közzétételéről,
➢ vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást a szervezeti egysége hálózati meghajtóján tárolt
táblázatban;
➢ Állást foglal az adatkezeléssel kapcsolatos külső- és belső megkeresésekben.
➢ szakmai segítséget nyújt az adatkezelőknek.
➢ rendszeresen ellenőrzi a személyes adatok kezelését.
➢ részt vesz az adatvédelmi normák kidolgozásában és karbantartásában.
➢ Ellenőrzi a számítógépeken és az elektronikus adathordozókon a személyes adatok, ezek
felhasználásával készült dokumentumok, előzmények, munkapéldányok kezelését,
továbbítását, törlését, illetve az adathordozók előírásnak megfelelő tárolását.
➢ Részt vesz az adatvédelem területén bekövetkezett, a hatályos szabályokat sértő események,
veszélyeztetések kivizsgálásában, továbbá az előírásoknak nem megfelelő adatkezelés gyanúja
estén intézkedik annak kivizsgálására, kezdeményezi a szabálytalanságot eredményező
tényezők megszüntetését.
➢ Rendszeresen tájékoztatja a vezetőséget a folyó adatkezelésekről, a kezelőkről, a kezelt adatok
köréről és a kezelés jogi megalapozottságáról.
➢ Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról elsősorban helyben szokásos módon
közzétett segédanyagok útján.
Feladatai ellátása során jogosult teljes mélységében betekinteni a Társaságnál végzett összes
adatkezelés és adatfeldolgozás anyagaiba és jogosult teljes körű tájékoztatást kapni a vizsgált
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adatkezelésekről. Minden olyan adatkezelést megismerhet, amely személyes adatokkal összefügghet,
és minden helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik.
7.3. Munkáltatói jogkört gyakorló vezető
A belső adatvédelmi felelős feladat- és hatáskörétől függetlenül a Társaság ügyvezetője továbbra is
felelős a Társaságnál megvalósuló adatkezelés/adatfeldolgozás jogszerűségéért. A belső adatvédelmi
felelős adatvédelmi feladatainak gyakorlása során őt megbízó ügyvezető közvetlen alárendeltségébe
és a Társaság szervezetébe tartozik.
A munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető feladata:
➢ gondoskodik jelen Szabályzat előírásainak betartásáról a Társaság egészére vonatkozóan
➢ intézkedik az irányítása alatt munkaviszonyban álló dolgozók nyilvántartott személyes
adatainak védelme érdekében
➢ megszünteti a szabályostól eltérő adatkezelési gyakorlatot, továbbá a belső adatvédelmi felelős
segítségével kivizsgál minden ilyen ügyet
➢ irányítja és ellenőrzi a személyes adatok kezelésével, a személyes adatokat tartalmazó
dokumentumok készítésével, továbbításával összefüggő adatvédelmi tevékenységét.
7.4. Közvetlen munkahelyi vezető
➢ Felelős azért, hogy közvetlen beosztottja - akinek a Társaság számítógépet, e-mailcímet,
mobiltelefont, továbbá bármilyen személyes adat rögzítésére és tárolására alkalmas eszközt
biztosított - új munkakörbe kerülésekor, vagy a Társaság szervezetének elhagyásakor a
munkakör átadás - átvétele során a számítógépén, a hálózati meghajtókon, valamint a
levelező rendszerben lévő postafiókjában tárolt magán jellegű és személyes adatait
tartalmazó anyagait eltávolítsa, és a munkája során kezelt anyagokat átadja.
➢ A Társaság számára fontos és nélkülözhetetlen információk védelme érdekében az anyagok
és információk átadásakor a nem szükségesek törlésekor a közvetlen munkahelyi vezetőnek
személyesen jelen kell lennie.
7.5. Személyes adatokat kezelő munkatárs
A társaság azon dolgozója, aki tevékenysége végzése során személyes adatokkal bármilyen műveletet
végez, például:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

gyűjt
felvesz,
rögzít,
rendszerez,
tárol,
megváltoztat,
felhasznál,
továbbít,
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➢ nyilvánosságra hoz,
➢ összekapcsol,
➢ zárol,
➢ töröl,
➢ megsemmisít,
➢ annak további felhasználását megakadályozza,
➢ személyekről fénykép, hang- vagy képfelvételt készít,
➢ vagy személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzőit (pl. ujj vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzíti
köteles gondoskodni róla, hogy:
➢ munkája során jelen szabályzat előírásai érvényesüljenek, biztosítva, hogy a személyes adatot
tartalmazó dokumentumok és elektronikus adathordozók a keletkezéstől, illetve a beérkezéstől
kezdve előírás szerűen legyenek kezelve, illetve az ügyintézés befejezéséig gondoskodik azok
megfelelő tárolásáról.
➢ Gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó saját, illetve külső forrásból származó
dokumentumok megfelelő átadás-átvételéről, nyilvántartásáról.
➢ Megfelelő módon megsemmisíti a munka és rontott példányokat, illetve gondoskodik róla,
hogy a számítógépen keletkezett ideiglenes állományok megfelelően - vissza nem állítható
módon - kerüljenek törlésre.
➢ Ügyel rá, hogy a személyes adatot tartalmazó dokumentum és elektronikus adathordozó az ügy
elintézését követően a legrövidebb időn belül visszakerüljön ahhoz, akitől azt munkavégzésre
átvette.

8. Személyes adatok kezelése, nyilvántartása
8.1. Munkavállalók személyes adatainak kezelése
Az adatkezelés jogalapja, hogy az Inter Turbo Kft.-re, mint munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek,
mint pl. a foglalkoztatás bejelentése, adóhatóságnak, társadalombiztosításnak, illetve jogszabályok által
előírt egyéb adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges.
Az adatfeldolgozást végző és az adatok biztonságáért felelős személyek a Társaság munkaügyi feladatokat
ellátó alkalmazottai.

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaság 2012. évi I. tv.-ben előírtak
szerint jár el, amely rendelkezik a munkáltató által nyilvántartható adatok köréről, meghatározza,
hogy:
➢ A munkáltató csak olyan nyilatkozat megtételére vagy adat közlése kérheti a munkavállalót,
amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése szempontjából lényeges.
➢ Továbbá előírja, hogy a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében
szükséges.
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➢ A törvény felhatalmazást ad a munkaidővel és a szabadságolással kapcsolatos adatok
kezelésére is.
➢ A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez az érintett munkavállaló saját magára vonatkozóan
köteles adatot szolgáltatni. A nyilvántartás adatkörében beállt változásról az érintett köteles
azonnali hatállyal, írásban bejelentést tenni.
➢ Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a munkavállaló megfelel
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli –hozzájárulása
szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.
A Társaság munkavállalóinak személyes adatait az alábbiakkal összefüggésben kezelheti:
➢ a munkaviszony létesítése, fennállása, megszüntetése
➢ a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása
➢ A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából.
Törvényi előírás határozza meg, hogy a munkaszerződésben fel kell tüntetni azokat a természetes
személyazonosító adatokat, melyek a munkavállaló egyértelmű azonosításához szükségesek. Továbbá
törvényi előírás alapján a Társaság, munkáltatói minőségében köteles bizonyos adatokat kezelni (TAJ
szám, adóazonosító jel) bevallásainak és befizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez.
Olyan adat szolgáltatását, a Társaság nem teheti kötelezővé, melynek kezelésére nincs törvényi előírás.
Kezelt adatok köre: munkavállalók személyes adatai:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Munkavállalóneve;
Munkavállaló születési neve;
Születési helye;
Születési ideje;
Anyja születési neve;
Lakóhely;
Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
Adóazonosító jele;
Társadalombiztosítási azonosítójele (TAJ szám);
Nyugdíjas törzsszám(nyugdíjas munkavállaló esetén);
Személyi igazolványszáma;
Lakcímet igazoló hatósági igazolványszáma;
Folyószámlaszáma;
Végzettséget igazoló okmánymásolati példánya;
Fénykép.

adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény Mt. 10 §. (1) és(3) bekezdés.
adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok általmeghatározott tárolási határidő. A
Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem
haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény) Munkavállalók
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adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a
munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. Tájékoztató aláírásra kerül a munkavállalók
által.
8.2. Munkavállalók különleges személyes adatai
➢ Valamennyi dolgozó munkabérére és egyéb járandóságára vonatkozó információ különleges
személyes adat, ezért megismertetése az érintetten kívüli személlyel tilos.
➢ Orvosi alkalmassági vizsgálat
Az adatkezelés jogalapja: Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés
érdekében a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg
alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.)
A munkavállalók egészségügyi adatai rendkívüli személyes adatnak számítanak. A
munkavállaló a munkaviszony létesítésekor, a munkaszerződés aláírásával hozzájárulását adja
ahhoz, hogy ezeket a munkáltató – eleget téve jogszabályban előírt kötelezettségeinek kezelhesse.
➢ A járandóságokat tartalmazó dokumentumot, tájékoztatót, listát stb. csak zárt rendszerben,
illetéktelen megismerést kizáró munkafolyamatban, a szükséges védelmi szabályzatok által
biztosítva állíthatja elő.
Ha a munkavállaló járandóságát készpénzben veszi át (pénztári kifizetés esetén), olyan körülményeket
kell biztosítani a kifizetéshez, mely garantálja az adatok védelmét.
➢ munkabér kifizetésekor a pénztárnál egyszerre csak egy személy tartózkodhat,
➢ ki kell jelölni egy megfelelő távolságú biztonsági zónát, ahol a többiek várakozás közben
tartózkodhatnak;
➢ gondoskodni kell róla, hogy a munkavállaló se a mások számára kifizetett pénzösszeget, se
mások fizetési listáját, átvételi elismervényét stb. ne láthassa.
8.3. A munkavállaló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és azok érvényesítése
Az munkavállaló kérelmezheti a Társaságnál, mint adatkezelőnél
➢ a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
➢ személyes adatainak helyesbítését, valamint
➢ személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
8.4. A munkavállalók adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása
•

A munkaszerződés kötelező mellékletét képezi a tájékoztató személyes adatok kezeléséről,
melyben a Társaság tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről, továbbá a
Társaság által használatos adatgyűjtésre alkalmas eszközökről.
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•

•
•

Szintén a munkaszerződés mellékletét képezi a hozzájáruló nyilatkozat személyes adat
kezeléséhez, melyben a munkavállalók hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez, továbbá
nyilatkoznak arról, hogy megismerték jelen Szabályzat tartalmát és a Társaságnál alkalmazott
adatvédelmi előírásokat és hozzájárulásukat adják személyes adataik kezeléséhez.
A belső adatvédelmi felelősnek gondoskodnia kell a munkavállalók megfelelő adatvédelmi
képzéséről és továbbképzéséről, a Szabályzat rendelkezéseinek megismeréséről.
A munkavállalók belépési-, valamint betekintési- és hozzáférési jogosultságait munkakörükhöz
igazítottan kell megállapítani. A közvetlen vezetők (csoportvezetők) felelősségi körébe tartozik
a jogosultságok naprakészségének biztosítása, a jogosultságok beállításának, módosításának,
visszavonásának kezdeményezése.

9. A Társaságnál alkalmazott fizikai biztonsági intézkedések
9.1. Elektromos megfigyelőrendszer alkalmazása
Az üzemi munkaterületeken, irodaházban elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszert működtet.
Az adatkezelés jogalapja, hogy arra a Társaság vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdekének védelme
miatt szükséges, jogalapot biztosít továbbá az érintett hozzájárulása az Inter Turbo Kft. területére való
belépéssel, továbbá az SzVMt. 30. §-a.
A megfigyelőrendszer működtetésének célja:

•

•
•
•
•

Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a munkabalesetek megelőzése, a
dolgozók és az ügyfelek biztonságának, testi épségének védelme. Terrorcselekmény,
közveszély okozás megelőzése, illetve a felsorolt körbe tartozó események utólagos
vizsgálatának segítése.
Vagyonvédelem: a berendezések eltulajdonításának, megrongálásának megakadályozása,
dolgozók értékeinek védelme.
Veszélyes anyagok őrzése.
Üzleti titok védelme.
A munkarend betartásának ellenőrzése.

A Társaság az e tevékenység során megismert személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a megjelölt
célokra, az ehhez szükséges mértékben kezeli.
9.2. A megfigyelőrendszer által rögzített adatok kezelésének módja
➢ A kamerák által közvetített felvételeket a Társaság rögzíti, számítógépes merevlemezen tárolja,
A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a
rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
➢ A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a
rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a
rögzítésre:
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•
•

➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢
➢

nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén
(pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és
közveszélyokozás megelőzése,
• a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz,
értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása érdekében
kerül sor.
A felvételeket megsemmisítésükig olyan feltételek között kell őrizni, amelyek az illetéktelen
megismerést kizárják. A felvételek megsemmisítésétől függetlenül öt évig meg kell őrizni az
adattovábbítási nyilvántartást, amelyből megállapítható, hogy a felvételeket kinek, vagy mely
szervnek, milyen célból és milyen jogalapra tekintettel adták át.
A rögzített felvételek felhasználására kizárólag az adatbiztonságot veszélyeztető, vagy sértő
körülmény észlelése és felszámolása, valamint a munkavállaló és a munkáltató jogos
érdekeinek védelme érdekében van lehetőség. A készített képek felhasználásáról a
munkavállalókat külön tájékoztatni kell.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más
személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más
személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne
semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-,
hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított
harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített
kép- hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a törvény által előírt határidő még nem járt le.
A térfigyelő rendszer által közvetített kép biztonságos távoli kapcsolattal is elérhet az erre
külön jogosult felhasználóknak. A közvetített képek figyelemmel kísérésére különösen a
telephely biztonságát sértő, vagy veszélyeztető körülmény észlelése esetén kerülhet sor.
A Békés, külterület 064/17. szám alatti telephelyet munkaidőn túl (munkavállalók által használt
munkaterületeken) működő riasztó rendszer is védi.
Az irattárat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt kockázati osztályba kell sorolni, és
ennek megfelelően kell a tűzvédelmi elírásokat megállapítani, illetve a helyiségeket tűzvédelmi
eszközökkel (tűzcsapok, tűzoltó készülékek, füstérzékelők) ellátni.
A munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkaviszony létesítésekor, illetve azt követően
rendszeres továbbképzés keretében kell gondoskodni.
Tilos az adathordozók tárolására szolgáló telephelyre tűz gyújtására alkalmas eszközt bevinni,
ott tartani. Az ilyen eszközöket a bejáratnál el kell zárni. Dohányozni csak az épületen kívül
kijelölt helyen, az épülettől meghatározott távolságra lehet.

9.3. Tájékoztatás a megfigyelésről
•

•

A rendszer működéséről a Társaság a munkavállalókat írásban (munkaszerződésük
aláírásakor), illetve a munkaterületeken kihelyezett figyelemfelhívó táblákkal is
tájékoztatja.
Tilos a kamerák rejtett működtetése, azokat úgy kell elhelyezni, hogy a működésük a
megfigyelt területen jelenlévő munkavállalók és látogatók számára nyilvánvalóan
észlelhető legyen.
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•

Figyelmeztető táblákat kell
Kamerával megfigyelt terület.

elhelyezni,

jól

kiolvashatóan

kiírt

szöveggel:

9.4. Vagyonvédelmi riasztórendszer
Az adatkezelés jogalapja: a Társaság a területén található objektumok és személyek védelme
érdekében vagyonvédelmi riasztórendszert alkalmaz.
Az arra felhatalmazottak saját egyéni ki- és belépőkóddal rendelkeznek, mely alapján a rendszer a beés kilépéseket regisztrálja, erről nyilvántartást vezet. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkavállalói
belépési jogosultságok naprakészségének biztosítására.

9.5. A munkahelyi számítógép, az e-mail és internet használatának ellenőrzése
•

•
•
•

•

A Társaság által a munkavállalók részére munkavégzés céljából biztosít számítógépet,
kommunikációs eszközöket, e-mail címet és internet hozzáférést. Ezek használatának
szabályairól és a magáncélú használat ellenőrzésének lehetőségéről a m unkavállalót írásban
kell tájékoztatni. A tájékoztatás tényéről és tudomásul vételéről a munkavállalónak írásban
nyilatkoznia kell. A munkavállaló által aláírt nyilatkozatot a munkáltató átveszi és irattározza.
Az ellenőrzést a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által meghatalmazott személy végzi. Az
ellenőrzés során biztosítani kell az ellenőrzött jelenlétét és magánszférájának sérthetetlenségét.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, annak tárolása és nyilvántartása a belső
adatvédelmi felelős feladata.
Az a munkavállaló, akinek a Társaság számítógépet, kommunikációs eszközt, e-mail címet és
internet hozzáférést biztosított, az eszköz leadásakor és átadásakor, illetve a társaságtól történő
távozásakor, vagy új munkakörbe kerülésekor a munkakör átadás-átvétele során köteles a
számítógépen, a hálózati meghajtókon, vagy a levelezőrendszerben lévő postafiókjában - a
tiltás ellenére esetleg - tárolt magán jellegű, és személyes adatait tartalmazó anyagait
(dokumentumok, táblázatok , bemutatók, programok, levelek, zenék, fényképek, videók, stb.)
eltávolítani.
A folyamat ellenőrzéséért a dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője a felelős. A folyamat
végrehajtását dokumentálni kell, és a munkavállalót meg kell nyilatkoztatni arról, hogy a
személyes adatait tartalmazó anyagok eltávolításra kerültek. A nyilatkozatot a dolgozó
személyi anyagában meg kell őrizni.

9.6. A munkáltató által biztosított vezetékes és mobiltelefonok
•

A munkáltató a tulajdonát képező, munkahelyen található vezetékes telefonok és a dolgozók
részére biztosított mobiltelefonok, továbbá a munkavégzéshez biztosított internet esetében
vizsgálhatja, hogy azokat kizárólag üzleti célra használták-e a munkavállalók. Ennek kapcsán
a munkáltató részletes híváslistát kérhet a távközlési-, illetve mobil- szolgáltatóktól.
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•

A nyilvántartó rendszer kidolgozása során figyelembe kell venni, hogy a dolgozó az
adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja egyes személyes adatainak munkáltató
által történő kezeléséhez, azonban a dolgozóval telefonbeszélgetést folytató külső fél nem tesz
ilyen nyilatkozatot, ezért a személyes adatát képező hívószámát a rendszer nem rögzítheti,
csupán annak részeit.

9.7. GPS, valamint GSM cellainformációs adatok segítségével működő nyomkövető rendszer
Az adatkezelés jogalapja: a Társaság vagyon- és személybiztonsághoz fűződő jogos érdekének védelme.

•

Az Inter Turbo Kft. belföldi- illetve nemzetközi fuvarozásban résztvevő gépjárművei
nyomkövető rendszerrel vannak felszerelve, melyek munkaidő alatt továbbítanak adatokat a
munkavállalóról a munkáltató részére.

•

Munkaidőn kívüli időszakban a megfigyelést szüneteltetni kell.

•

A készülékek üzemanyagszint mérő modullal vannak ellátva, melynek segítségével nyomon
lehet követni a jármű fogyasztását, a tankolt mennyiségeket, valamint az üzemanyagfelhasználást.

9.8. Menetíró készülék
Az Az Inter Turbo Kft. belföldi- illetve nemzetközi fuvarozásban résztvevő gépjárművei digitális vagy
analóg tachográf készülékkel vannak ellátva.
Az adatkezelés jogalapja: a Társaság vagyon- és személybiztonsághoz fűződő jogos érdekének védelme.

•
•
•

A digitális tachográf elektronikus úton rögzíti a gépjárművezető által vezetéssel, pihenéssel és
egyéb munkavégzéssel eltöltött időt.
Ezeket az adatokat mind a fedélzeti egység, mind pedig a kártya tartalmazza; az előbbi kb. 365
nap adatainak tárolására képes, az utóbbi pedig kb. 28 napot tud tárolni.
Az analóg készülék szintén ugyan ezeket az adatokat rögzíti, de csak 24 órás időtartamot képes
egy-egy papírkorongon rögzíteni.

10. Ellenőrzés
•

A Társaság belső adatvédelmi felelőse köteles gondoskodni az adatvédelemmel kapcsolatos
előírások, így különösen ezen Szabályzat rendelkezéseinek betartásáról, illetve rendszeresen
ellenőrizni előírásainak érvényesülését.
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•

Továbbá a Társaságnál adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek
részt venni az adatvédelmi rendelkezések betartásának folyamatos ellenőrzésében és nyomon
követésében.

•

A Társaságnál kezelt adatok ellenőrzését az ügyvezető az általa megbízott adatvédelmi felelős
és a belső ellenőr bevonásával évente egyszer ellenőrzi.

•

Az adatvédelmi ismereteket jelen szabályzatban foglaltak alapján a Társasághoz belépő
valamennyi munkavállalóval oktatni kell, és az oktatás tényéről, illetve az adatvédelmi
szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről a dolgozót meg kell nyilatkoztatni.

11. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő
bármelyik elérhetőségén.
11.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a
kérelembenyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában, ingyenesen adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság. költségtérítést állapít meg.
11.2. Helyesbítéshez való jog
A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat a rendelkezésére áll. A valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítéséről a
helyesbített adat közlésével egyidejűleg intézkedni kell.

11.3. Személyes adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy zárolására irányuló
kérelem joga.
A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
➢ A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
➢ A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
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meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte
➢ A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
➢ A Társaság a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
➢ a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
➢ a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
➢ a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
11.5. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei
és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

12. Hatályba lépés
Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba.
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1. melléklet az Inter Turbo Kft. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatához

Adatbiztonsági nyilatkozat
Alulírott
Név:

__________________________________________

Születési név:

__________________________________________

Születési hely, idő:

__________________________________________

Anyja neve:

__________________________________________

Lakcíme:

__________________________________________

Adóazonosító jele:

__________________________________________

TAJ száma:

__________________________________________

mint az Inter Turbo Közúti Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144

Budapest, Zsálya u. 53. VI. em. 163.; cégjegyzékszám:01-09-879370; adószám: 11430236-2-42) informatikai rendszerének fenntartásával és üzemeltetésével megbízott szakember kijelentem, hogy a
➢ Társaságnál végzett munkám során megvizsgált számítástechnikai rendszerekben feltárt adatokat,
rendszereket, illetve az ezekben tárolt információkat bizalmasan kezelem, azokat illetéktelen személyeknek nem szolgáltatom ki, nyilatkozatot azokkal kapcsolatban nem teszek;
➢ az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatokkal kapcsolatban feladataimat a jogszabályokban és az Társaság adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatában foglalt szabályok megtartásával és az általában elvárható gondossággal végzem;
➢ tudomásul veszem, hogy kötelezettségeim megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatók velem szemben.
Kelt: _______ év______________ hó ____ nap
_____________________________
nyilatkozattevő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: _________________________________

Név: _________________________________

Lakcím: ______________________________

Lakcím: ______________________________

Aláírás: ______________________________

Aláírás: ______________________________
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2. melléklet az Inter Turbo Kft. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatához

Adatfeldolgozói nyilatkozat
Alulírott
Név:

__________________________________________

Születési név:

__________________________________________

Születési hely, idő:

__________________________________________

Anyja neve:

__________________________________________

Lakcíme:

__________________________________________

Adóazonosító jele:

__________________________________________

TAJ száma:

__________________________________________

mint az Inter Turbo Közúti Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144
Budapest, Zsálya u. 53. VI. em. 163.; cégjegyzékszám:01-09-879370; adószám: 11430236-2-42)
alkalmazottja kötelezem magam arra, hogy
➢ a munkám során kezelt adatbázisokban és nyilvántartásokban tárolt személyes adatok kezelését,
feldolgozását az adatvédelmi jogszabályok, valamint a Társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályzata rendelkezéseinek megfelelően, az általában elvárható gondossággal végzem,
➢

az adatokhoz illetéktelen személyeknek hozzáférést nem engedek.

Kelt: _______ év______________ hó ____ nap

_____________________________
nyilatkozattevő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: _________________________________

Név: _________________________________

Lakcím: ______________________________

Lakcím: ______________________________

Aláírás: ______________________________

Aláírás: ______________________________
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3. melléklet az Inter Turbo Kft. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatához

Felhasználói adatvédelmi nyilatkozat
Alulírott
Név:

__________________________________________

Születési név:

__________________________________________

Születési hely, idő:

__________________________________________

Anyja neve:

__________________________________________

Lakcíme:

__________________________________________

Adóazonosító jele:

__________________________________________

TAJ száma:

__________________________________________

mint az Inter Turbo Közúti Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1144
Budapest, Zsálya u. 53. VI. em. 163.; cégjegyzékszám:01-09-879370; adószám: 11430236-2-42)
munkavállalója / szerződéses kapcsolatban álló szervezet alkalmazottja kötelezem magam arra, hogy

➢ a Társaság által üzemeltetett elektronikus nyilvántartási rendszerekhez - jogviszonyom létesítésekor kapott - hozzáférési jogosultságom gyakorlása során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
előírásokat, valamint az Társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit maradéktalanul megtartom.

➢ Hozzájárulásomat adom, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó informatikai rendszerek esetében,
egyedi belépési azonosítókhoz a személynevem, mint felhasználó azonosító szerepelhessen.
➢ Kötelezem továbbá magam arra, hogy a rendszerbe történő bejelentkezéshez használatos személyre
szóló azonosítóm, jelszóm titokban tartásáról gondoskodom és megakadályozom az arra illetéktelen személyeknek a rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférését.
Kelt: _______ év______________ hó ____ nap

_____________________________
nyilatkozattevő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: _________________________________

Név: _________________________________

Lakcím: ______________________________

Lakcím: ______________________________

Aláírás: ______________________________

Aláírás: ______________________________
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Adattovábbítási nyilvántartás

Sorszám

Iktatószám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adatigénylő adatai

Adattovábbítás címzettje

Az adattovábbítás
célja

Az adattovábbítás jogalapja

Az adat-továbbítás
időpontja

Az érintettek köre, az
érintettek adatai

7.
Továbbított
adatok fajtája

Az adattovábbításért felelős
személy neve, telefonszáma

Kitöltési útmutató
az Adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez
I. A Nyilvántartást kizárólag elektronikusan kell vezetni. A Nyilvántartásban azokat a személyes adatot tartalmazó adattovábbításokat kell rögzíteni, amelyeket törvényben erre felhatalmazott
szervek (Rendőrség, bíróságok, stb.) kérnek a Társaságtól.
Személyes adata kizárólag természetes személynek lehet.
Nem kell ebben a Nyilvántartásban rögzíteni például, ha az érintett a saját személyes adatai vonatkozásában kér tájékoztatást, illetve ha közérdekű adatról kérnek tájékoztatást.
Törlési határidő: a Nyilvántartás adatai az Infotv. 15. § (2) bekezdésének figyelembevételével törölhetők.
II. A Nyilvántartás egyes oszlopainak kitöltése - évente 1-gyel kezdődő, folyamatos sorszámozás. Minden év január 1-jén új Nyilvántartást kell kezdeni.
1. Az adatigénylő adatai: Ebben az oszlopban kell feltüntetni az adatszolgáltatást kérő szerv megnevezését, illetve természetes személy esetén a családi és utónevét és további egy személyazonosító
adatát (pl. lakcím, anyja neve). Konkrét adatigénylő nélküli, jogszabályon alapuló, bizonyos időszakonként, vagy eseményt követően rendszeres vagy automatikus adattovábbítás esetén ez az
oszlop üresen marad.
2. Az adattovábbítás címzettje: ezen oszlopban azon szerv vagy személy megnevezését, illetve személyes adatait kell feltüntetni, amely az adatokat megkapta. Ezen oszlopot a jogszabályon alapuló
adattovábbítás esetén is ki kell tölteni.
3. Az adattovábbítás célja: ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatigénylő milyen célra kívánja használni a kért adatokat. Ez jellemzően az adott szerv hatáskörébe tartozó valamilyen
eljárás lefolytatása lehet (pl. rendőrségi eljárás esetében nyomozás lefolytatása, vagy bírósági eljárás esetében lehet például polgári per).
4. Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás jogalapja lehet az érintett hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás. Ezen oszlopban az adattovábbítás törvényi alapjának pontos jogszabályhelyét kell megjelölni.
5. Az adattovábbítás időpontja: ezen oszlopban a továbbítani kért adatok címzett részére történő megküldésének dátumát kell feltüntetni (elektronikus küldés esetén óra, perc megjelöléssel együtt).
6. Az érintett adatai, illetve az érintettek köre: ha az adatigénylés egyetlen személy adataira vonatkozik, úgy itt az adatigénylő családi és utónevét és az azonosításhoz szükséges további egy
személyazonosító adatát kell feltüntetni. Ez lehet lakcím, anyja neve. Amennyiben az adatigénylés több személyre vonatkozik, úgy elegendő a csoportképzés szempontját feltüntetni.
7. A továbbított adatok fajtája: ebben az oszlopban azt kell megjelölni, hogy milyen fajtájú, jellegű személyes adatok kerültek továbbításra (pl.: név, lakcím, stb.).
8. Az adatot továbbító adatai: papír alapú adattovábbítás esetén itt elegendő az adattovábbító irat iktatószámát feltüntetni. Elektronikus adattovábbítás esetén fel kell tüntetni a küldést végző nevét.
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